MØTEPROTOKOLL
Fylles ut elektronisk. Flytt fra tekstfelt til tekstfelt med tab-tasten eller ved å klikke med markøren i feltet. Med markøren i ett
felt kan du få hjelp til feltet ved å trykke F1 dersom dette er nevnt i statusfeltet nederst i vinduet. Felt som krever mye tekst
utvider seg etter hvert. Du får opp hjelp til hvordan du skal føre protokollen ved å trykke F1 når markøren står i et felt.

SKRIV KORTFATTET OG I STIKKORDSFORM OM BAKGRUNNEN. VEDTAK SKAL FORMULERES KORT
OG PRESIST OG INNEHOLDE BARE SELVE VEDTAKSTEKSTEN. ANSVARSFEST SAKEN MED INITIALER
OG GI TIDSFRISTER. FØLG OPP VED Å GJENNOMGÅ PROTOKOLLEN PÅ NESTE MØTE.

MØTEDATA
Møte tittel Arrangørkonferanse RoadRacing 2016

Spesifisert

Organisasjonsledd

Møte nr.

Telefonmøte

Elektronisk møte

Tilstede

Møte : X

Forfall

Møtested

Dato

30.01.2016

Hotel Opera, Oslo

Ikke møtt

Aina Olsen (ACM),
Roger Hermansen (Var med
Thomas Langvann (ACM),
via Facetime)
Tor H Molstad (Terje var
Geir Steinbakk (ACM),
stedfortreder)
Elizabeth Kobberød (Arb.gr),
Stig Flemming Jensen (førerrep),
Terje Granheim (Solør),
Benjamin Storsveen (Solør),
Kjersti Gudheim Pedersen
(Borg),
Anne Marthinsen (Borg),
Magdalena Vatnfjord (Borg),
Rita Webjørnsen (Borg),
Roy Wetterstad (NMF),
Dahlberg (Livesendinger) delvis
Møteleder
Referent
Terje Granheim
Elizabeth Kobberød

Start kl 11:00

Slutt kl 17:00

FORHANDLINGER
Nr.

Overskrift

Bakgrunn / opplysninger

Velkommen

Elizabeth ønsket velkommen. Roger var blitt
forhindret fra å komme ned, og måtte være med
på møtet via internett. Terje ble satt som
møteleder og Elizabeth som referen
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Agenda

02

•

Det vises til innkalling/agenda sendt ut
på forhånd (sendes med referatet)

Vedtak

Ansv.

Frist
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.
Seriepåmedingsproblematikken er oversendt til
Kontrollkomiteen som ikke er ferdig å behandle
denne. Regnskapet siste to år må rekonstrueres.
Det var full kontroll på denne kontoen senest for
to år siden. Etter denne tid ble det mye rot og lite Så snart det
foreligger noe fra
Grenleder Så snart
kontroll. Det skal i utgangspunktet ikke være
brukt penger fra dette i 2014, men det er brukt en kontrollkom må
som mulig
dette formidles ut til
del i 2015. Svar fra kontrollkomiteen forventes
klubb og førere
snarlig.

03

Informasjon fra
grenleder - Økonomi

Budsjett 2016 er foreslått ovenfor NMF. Dette er
delvis godkjent, men må avventes til
Seriepåmeldingsavgiftene er avklart før det blir
fullstendig godkjent (sluttbehandles i neste møte).
Ferdigstilles snarlig Grenleder
Borg luret på om det som står i budsjettet som
etter forrige punkt er
går utover drift, bl.a utdanning om denne blir
godkjent eller ikke. Grenleder mener at dette skal klart
være OK. Generalsekretæren bekreftet at driften i
grenen skal gå som normalt frem til neste
styremøte. Neste styremøte er 5 april.
Status tiltaksplan 2016. Det er ikke noe spesielt å
melde. Det er et par prosjekt som ønskes startet,
bl.a junior og miniRR. Dette skal mot klubbene og
settes i gang. Borg etterlyser en faktisk
handlingsplan, og ikke tanker som grenleder har
om videre drift. Om klubbene skal komme med Handlingsplan bør
på plass i skriftlig
tiltak og forslag og kunne bidra positiv så må
form så snart som
denne komme i en skriftlig form. Denne er bitt
råd er
lovet siden MSK 2014. Handlingsplan skal og
knyttes mot budsjett, slik at dette sammen er
gode verktøy og viktig at grenen fremskaffer
dette, både for kort og lang sikt.
Grenleder mente at budsjettet bør på plass før
handlingsplan, og det er heller blitt prioritert en
del rundt økonomien istedenfor utforming av
selve handlingsplanen. Generalsekretæren
mener at det som ligger på plass en langsiktig
økonomisk budsjettplan for grenene som går på
drift, som bør kunne være et godt grunnlag for
handlingsplan. Det er et sterkt ønske fra klubber
og miljøet å få en tiltaksplan og handlingsplan på
plass snarlig.

Grenleder
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Topp idretten i NMF er under endring de siste
årene, og planene for året bør spikres i okt/nov
året før. Grene skal være med å legge føringer
for toppidretts-senteret sammen med MA, som
forvalter og sørger for drift at toppidrettsområdet,
og ikke blir liggende brakk, men følger de
retningslinjer som er lagt til grunn.
Å få dette på plass for RR for 2016 begynner
derfor å haste.
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Som beskrevet i
Informasjon fra
Det blir enklere å mikse juniorer og seniorer nå, referat-teksten
grenleder - Toppidrett og få justert toppidretten bedre. Det nye regismett
gjør og at toppidretts-senteret godtar rammene
rundt NMF sin MA satsning.

Snarlig

Det er satt av tre plasser til MA. Det legges en
løsning for MA sammen med Tommy for 2016.
Det er satt av totalt 100.000,Grenleder har foreslått kandidater til MA-sjefen
(Tommy) som vurderer kandidatene. Grenleder
kunne ikke si eksakt hvor mange som kommer
inn via MA. Dette må komme på plass ASAP.
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Informasjon fra
grenleder Funkksjonærlisenser
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Informasjon fra
grenleder –
Søknadsprosesser for
klubber om stønad

Ingen lisenser går ut i 2016. men det er noen få
som har manglende oppdateringskurs fra sist,
som var forhindret fra å komme i 2015.
Disse må det skaffes oversikt over hvem er og
hvilke lisenser og få på plass kurs for snarest.

Dette er lagt inn til NMF (pål), som utarbeider
retningslinjer. Det kan ikke søkes støtte til utstyr.
Roger sier at det kommer mer informasjon etter
hvert. Solør mener vi bør få en klarhet og få
Informasjon sendes Grenleder Snarest
retningslinjer for prosessene. Frist for å få dette
ut så snart det
på plass er 1 mars.
foreligger
Denne som fastsatt under MSK 2015.
ACM avholder i tillegg et endurance løp 5 juli.
Denne kommer i tillegg som åpent løp.
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Terminliste 2016

Oversikt over
Grenleder Snarest
mangelnde kurs og
få satt opp kursene

Under NO/NM/NC våler august blir det ikke kjørt
C-klasse. Dette er rett og slett pga manglende tid,
og at Solør har via Nordisk møte er blitt pålagt å
kjøre bl.a sidevogn open på Nordisk.
Et utfordring at det kun ofte er 6-7 påmeldte i C
på Karlskoga. Dette bør opp for å klare å kjøre
denne klassen også der. Solør kommer til å sette
et minimumsantall antall påmeldte for å kjøre
denne klassen – trolig ca 15
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I utgangspunktet er det feil mal som er oppdatert
som forslag for 2016.

Felles TR for 2016
Det finnes en original fra 2015 som ble godkjent 8lages snarlig
mai 2015, og denne bør det tas utgangspunkt i.

Grenen

Snarest

Endinger i reglement er i tykk svart skrift. Pkt 6,
betaling av serieavgift. Oppdateres at C tas bort
13-14 august.
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Felles TR 2016

Klubbene etterlyser hvilke informasjon som
minimum må inn i TR for hvert løp for å få løpet Sjekkes og info
åpent så det kan startes påmelding. Om det er sendes ut
nok med stevneleder, Jury, teknisk kontrollant så
kan dette fikses snarlig slik at løpene kan åpens
for påmeldinger. Roger sjekker og sender ut info
senest 14 februar.
TR skal ligge ut 60 dager før løp. Skal ha med
punkt for grensen mellom C og Rookie

.

Roger

14 feb

Klubbene Ved
innsendels
e

Borg mener vi ikke kan be førerne betale inn en
avgift som man ikke vet kommer til å gå til RR.
Generalsekretæren (GS) mener at det er en
forutsetning og en plikt for NMF at en særavgift
for en gren selvsagt skal gå til denne grenen. Evt
pluss-saldo som er igjen på denne kontoen, må
formelt søkes om å overføres iht
regnskapsbestemmelser innen i idretten. Det er
kun en formalitet iht hva som opplyses fra GS.
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Seriepåmeldingsavg
2016

Foreløpig fastsettes
det ikke noe formelt
og man avventer
resultatet fra
kontrollkomiteen på Grenelder 14 feb
seriepåmeldingskontoen.

Grenleder sier at vi viste at vi for 2 år siden
Grenleder tar dette
hadde 500’ Pr i dag aner vi ikke hvor mye av
dette som vi egentlig har igjen av disse midlene. med
arrangørklubbene
GS mener at hele live stream prosjektet er basert via epost. Fastsettes
på denne særavgiften, og skulle denne ikke bli endelig 15 feb.
ført inn i 2016, så stopper hele prosjektet.
Borg mener at det er større interesse for førerne
å gjøre privat innsamling for støtte av live
streaming. Borg mener vi ikke bør fastsette noen
seriepåmeldingsavgift før vi vet hva som er igjen
av tidligere innbetalte midler fra
seriepåmeldingene.
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Det er og en utfordring at C klassen utnyttes med Foreløpig fastsettes
påmelding av de som bør kjøre i Rookie kun fordi det ikke noe formelt
at det er rimeligere.
og man avventer
resultatet fra
I utgangspunktet er det ikke noen grunn for å
kontrollkomiteen på
endre størrelse på avgiften for 2016 såfremt man seriepåmeldingsGrenelder 14 feb
kontoen.
får på plass saldoinformasjonen fra
Startkontigenter 2016
seriepåmeldingskontoen.
Grenleder tar dette
Eneste endring er evt Endring av C fra 1000 til
med
arrangørklubbene
1500,- Fredagstrening kommer i tillegg med kr
500,via epost. Fastsettes
endelig 15 feb.
Classic har ingen endinger.
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En diskusjon vedrørende forutsetningene
klubbene har økonomisk for å få ting i balanse,
med bla håndtering av frivillige og andre med
bespisning osv. Tydeligvis har alle baner
Servering av mat til
klausuler om at kun banens anlegg kan servere
mannskap under NM
mat osv under arrangementet. Dette har man fått
fritak fra både på Våler og Rudskogen så man
kan servere de som arbeider under NM fra egen
mat uten bruk av kantine. Egentlig en forutsetning
for å få økonomi i mesterskapene.
Igjennom og godkjent i Forbundsstyret. Ble og
sendt med underlaget til konferansen.
Det må lages et skriv/søknad hva, hvordan og
hvorfor.Det er større problem på trening enn på
løp.
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Elizabeth utarbeider
Liz
Regelending – Bruk av Søknadsskjema sendes inn senest 15 dager før et forslag til
søknadsskjema
kamera
arrangementet til arrangørklubb (NM/NCUP)

1 mars

Finne en lur løsning for trening? En søknad for
året?
Tekst som dekker det med ulykker, men som ikke
gjør publisering helt umulig.
Spesialreglementtet er ikke endret med
tidstreninger. Skal endres til to x 30 minutter (60
minutter).
SuperPole er heller ikke tatt ut.
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Løpsoppsett –
manglende
oppdateringer av SR

Så lenge reglementene ikke er gjort, så må en
kjøre som i 2015.
Reglementene må det blir ordning på nå. Dette
må arbeides med umiddelbart.

Roger sjekker om Roger
dette kan endres før
sesongen 2016

ASAP!

(Det sjekkes med advokaten om det kan legges
til som tillegg til reglementet 2016)
Åpent spørsmål er om en må ha teknisk
reglement på Norsk, eller kan en bruke det
engelske?
Dette er allerede gjort på Båt, så det skal ikke
være noe problem å også ha dette i RR.
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Teknisk reglement i
fremtiden

Grenleder utarbeider Grenleder 1 mars
Dette må få inn som en sak inn til seksjonsstyret søknad som sendes
evt opp til forbundsstyret nå umiddelbart, så vi vetinn
om dette er OK, så en har dette klart så tidlig som
mulig.
Forslag til dette sendes inn til seksjonsmøtet 1
mars for behandling 5 april.
Homologeringsbevis finnes heler ikke på Norsk.
Denne er og svært vanskelig for førerne å få tak i,
samtidig som de er pålagt å ha den igjennom
reglementet. Disse papirene bør gjøres
tilgjengelig for førerne. Dette må finnes en
løsning på. Grenansvarlig tar dette med pål.

Grenleder
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Juryoppsett 2016

16

Kvalitetsjekk alle TR
2016
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Resultater og opprykk:

Syv arrangementer totalt innen RR. Noen må
sette på plass oppsettet snarlig, og senest innen
1 mars. Geir Lilletvedt Juryleder begge løp
Rudskogen. Grenleder setter opp ferdig liste på
alle arrangement 2016

Grenleder 1 mars

Kjersti og Terje har tatt på seg jobbene med å
kvalitetssjekker alle tidsskjemaer for alle
løpshelger i 2016
Sendes begge to samtidig som de går til
forbundet med SR (60 dager før), så de har 2
uker tilgengelig før publisering.

Alle sender TR også
til kjersti/Terje

Roy Øwre er
Ansvarlig for resultatlister 2016, publiseringer av
foespurt og har sagt
disse samt opprykk for 2017
ja til denne jobben.
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Svein Åge kom for å prate med klubbene om
neste års filming og forbedringsønsker. Han
hadde med seg en presentasjon.
Litt oppsummering fra 2015:
Speaker mangler, og er viktig. Egen dedikert
henger er ønskelig, og helst en med ferdig
speaker-rom. Noe lav bemanning på enkelte
runder på kamera pga frafall.
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Live streaming
prosjekt 2016

2016: Ønskelig med bedre kamerastativ (3000 x
5stk), ekstern mikrofon med vindhette (1200 x 5).
Livetiming sjekkes. Noen plasser det trengs å
hugges litt vekster på Rudskogen og ACR. Vært
veldig bra med et par kameraposter (ramper noe
forhøyet fra vegetasjon). Noe av dette må
involvere bane-eiere. Dahlberg lager forslag til
forbedringer med evt trær (busker osv og evt
kameraposter og sender kart på epost til hver
enkelt klubb.

Dahlberg sender ut
konkrete forslag til
forbedringer rundt
banen til hver enkelt
klubb.

Han ønsker en skap-henger som innredes som
en media-henger gjerne med kommentator-rom.
Først og fremst for tidsbruken. Kostnader fort
rundt 80.000,-

Dette til de
kontaktpersoner
oppgitt i felles TR
2016.

Forsamlingen mener at det absolutt største
produksjonens-løftet gjøres med kommentator.
Media-studenter kan være en løsning. Lene
Dypkorn?

Bør gjøres i god tid
før racehelgene.

Bedre bemanning er ønskelig.
Fast kontaktperson mot arrangørklubb. Bedre
kommunikasjon mellom arrangør og mediegjengen.
Er ønskelig at arrangørene bidrar litt for å få inn
litt inntekter på sendingene, f.eks fra de som er
klubbsponsorer. Evt kommune/fylkeskommune til
å reklamere for regionen.
Profilering på f.eks premiepall og live sendinger.
Får noe mer hjelp neste år i miksen, slik at en
selv kan koordinere mer og få til bedre sendinger.
Borg vil ha punktvis oppsett fra Dahlberg om hva
som skal rettes på ved hver bane.
Dahlberg ønsker oversikt over arrangørklubb og
kontaktperson.
Dette er spilt inn fra ACM da det kom inn innspill
rundt dette etter NM i 2015 fra fører.
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Sikkerhet på banen,
spesielt Berging:

Dette er to-delt ansvar hvor stevneledelsen
sørger for at det gjøres på en sikkerhetsmessig
måte med bl.a flagging, og at man stopper løpet
om flaggene ikke respekteres av førerne.
Det er ikke spesielt ønskelig med safty car.
Utfordringen ligger mye i at flagg kanskje ikke
respekteres nok.

Klubbene tilstreber
fast kontaktperson
og bedre
kommunikasjon
mellom
klubb/filmcrew
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Roger har forsøkt å få på plass en utvidet teknisk
kontrollant men NMF sentralt synes ikke det er
nødvendige.
Skal man øke egen kompetanse eller finne annen
mulighet til evt etterkontroll.
SVEMO har løsning hvor de har en mann som
følger med alle arrangement og gir rapporter fra
hvert løp, og tar med seg rapporter fra løp til løp.
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Teknisk rapporter

Teknisk ansvarlig for
Evt få utdannet noen i f.eks Tyskland hvor man hver løp melder
Klubbene Rett etter
med enkle instrumenter kan sjekke enkle ting på videre til neste
ansvarlig NM
MC med enkle virkemidler/verktøy.
arrangør.
Vi har mulighet å få til dette da det er åpning for Startnummer, navn
noe slikt igjennom budsjettet.
og hva/hvor. Mal
ikke nødvendig.
Teknisk dedikert for sesongen. Spesielt
startnummer-problematikk hvor det skal «rettes til
neste gang».
Teknisk ansvarlig for hver løp melder videre til
neste arrangør.
Startnummer, navn og hva/hvor. Mal ikke
nødvendig.

